
 

 
 
 
 

Dagordning för styrelsemöte 

 
 

Datum: 14/12/2018 
Mötesform: Sammanträdande 
Plats: BT 211 
Sekreterare: Andreas Berglund  
Närvarande: Olivia Schönfeldt, Andreas Berglund, Isabella Lockner, Hanna Chruzander, 

Emma Wiberg.  
Valberedning: Emelie Westin, Lisa Hansen, 
 
 
 

1  § Mötet öppnas 
 kl. 13:10 

 
 

2 § Val av justerare 
 Elin Ekberg väljs till justerare 

       

3 § Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns. 

 
 

4 § Ordförande: 
 Info om Årsmöte (I) 

 Sal är bokad. Datum satt. Kallelsen är gjord och kommer skickas i behörig 
ordning. Mer information kommer senare.  

 CV-workshop(I) 

 Datum är inte spikat ännu. Vi diskuterade vad vi hade velat ha ut av CV-

workshopen.  

 Utbildningen 17/12 kl 15 (I) 

 Påminnelse till styrelsen och valberedningen gällande rekryteringsutbildning 

med Academic Work.  



 
 
 

5 § Vice ordförande: 
 Uniaden statusuppdatering (I) 

 PLUM har monterplats i studentloungen under mässdagen.  

 Två biljetter till banketten skall fördelas i styrelsen under nästkommande 

styrelsemöte.  

 Vice uppdaterade Uniadens ekonomiska läge.  

 HSAMO (I) 

 Frida Annuswer har valt att avsluta sin anställning så nu skall en ny 

studentombudsman anställas. Detta sker strax efter årsskiftet.  

 Verksamhetsberättelse (I+D) 

 Kom igång med era verksamhetsberättelser och överlämningsdokument.  

 
 
 

6 § Sekreterare: 

  

 
 

7 § Ekonomiansvarig: 
 Budgetuppdatering 

 Om någon planerar att förbruka pengar efter nyår (vet om Sport & Utbildning) 

prata med mig, helst senast nästa vecka, då jag behöver veta hur mycket 

pengar som ska ”skickas vidare” till 2019.  

 Lägga om räkenskapsårets (D/B) - behövs göras på årsmöte?  

 Vi diskuterade alternativet att justera datumet för PLUM:s räkenskapsår för att 

synka med när styrelsen byts ut. 

 Budgetförslag 2019 

 Olivia kallar till ett messengermöte efter nyår för att diskutera budgetförslaget 

till 2019.  

 
 

8 § Sport- & hälsoansvarig: 
 UWC (I) 

 Uppdatering av läget. Planeringen verkar stå stilla nu kring juletid.  

 Förslag gällande att Sport- & hälsoansvarig för 2019 års verksamhetsår jobbar 

tillsammans med sittande sport- & hälsoansvarig under UWC.  

 Åre (I) 

 Information gällande anmälan till Åre kommer ut i början av 2019.  

 Informationsmöte inför Åre kommer att ske efter anmälningarna kommit in.  

 Skidåkning i Bräntbergsbacken (I) 

 Sport- & hälsoutskottet kommer hålla i skidutbildning. Det kommer finnas 

begränsat antal platser och information gällande anmälan kommer senare.  

 Uthyrning av bollar (I+D) 



 Vi diskuterade möjligheten att hyra ett skåp på campusområdet med kodlås för 

att förenkla uthyrningsprocessen. Förslaget är att nästkommande styrelse hyr 

skåp.  

 
 
 

9 § Utbildning- & näringslivsansvarig: 
 SHRF (I) 

 Ordförande och utbildning- & näringslivsansvarig är med i planeringsarbetet.  

 Eventet är skapat och kommer publiceras i Info från PLUM.  

 Feelgood 

 Feelgood vill gärna komma tillbaka och föreläsa för oss.  

 Akademikerförbundet SSR  

 Efter önskemål från medlemmar kommer Akademikerförbundet SSR komma 

hit under våren 2019 för att föreläsa om fackföreningsrörelsen.  

 “Vad posterna i styrelsen ger för erfarenheter” 

 Förslag att lägga upp i punktform vad varje post ger individen som sitter på 

posten.  

 Det sponsrade IKSU-träningstillfället planeras i januari.  

 
 

10 § Eventansvarig: 
 92 anmälda till julsittningen, rekordstor sittning. 

 Eventuellt samarbete med Sport & hälsa ang. Åre och kanske piffa upp bussen med 

högtalare, försöka få någon organiserad uppslutning till gemensam middag/fest i Åre. 

 
 

11 § BetSek-representant: 
 Kårstyre 

 Nytt styre för Umeå Studentkår. Det kommer gå ifrån att vara partistyre till 

sektionsstyre. Detta innebär att Betsek måste rösta in representanter för 

sektionen som då får rösträtt i Umeå Studentkår. Mer information kommer.  

 Sittning med BetSek 

 Planering av sittning på Rouge för alla föreningar under Betsek är igång. 

Preliminärt datum 8/2. 

 Betsek höll i julfika och det var väldigt lyckat! 

 
 

12 § PR- & marknadsföringsansvarig: 
 Presentationsfilmer av styrelseposterna nästan klara (I) 

 Valberedning som nyhet (I) 

 Marknadsföring av valberedningen både på hemsidan och Instagram.  

 Supportavtal för hemsidan (B) 

 Styrelsen beslutade att teckna supportavtal till PLUM:s hemsida.  

 Storytakeover (D/B) 

 Styrelsen beslutar att i samband med informationsfilmerna av styrelseposterna 

läggs ut så tar den dagens person över PLUM:s Instagram-story.  

 Polaroidkamera tas med till julsittningen 15/12. 

 Vattenflaskor (I) 



 Nya vattenflaskor är på tryck.  

 
 

13 § Övriga frågor 
 Städning av förrådet innan vi kliver av vårt verksamhetsår. Detta är obligatoriskt för 

samtliga i styrelsen! Datum sätts i Facebookgruppen. Förslagsvis efter middagstid.  

 
 

14 § Nästa möte 
 Olivia kallar till nytt möte.  

 
 

15 § Sammanfattning 
 Dagens styrelsemöte var öppet för medlemmarna och några ettor var på plats.  

 Olivia sammanfattar dagens möte.  

 
 

16 § Mötet avslutas 
 kl. 14:51 

 
 
 

Justerad av: Elin Ekberg 
 
 

 


